
Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 11 października
2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudy-
cjalnym złożony przez Tribunal du travail de Bruxelles —
Belgia) — Nadine Paquay przeciwko Société d'architectes

Hoet + Minne SPRL

(Sprawa C-460/06) (1)

(Polityka społeczna — Ochrona kobiet ciężarnych — Dyrek-
tywa 92/85/EWG — Artykuł 10 — Zakaz zwolnienia z pracy
od początku ciąży do końca urlopu macierzyńskiego — Okres
ochronny — Decyzja o zwolnieniu pracownicy w trakcie
takiego okresu ochronnego — Doręczenie i wykonanie decyzji
o zwolnieniu po zakończeniu tego okresu — Równe trakto-
wanie pracowników płci męskiej i pracowników płci żeńskiej
— Dyrektywa 76/207/EWG — Artykuł 2 ust. 1, art. 5 ust. 1
i art. 6 — Dyskryminacja bezpośrednia ze względu na płeć —

Sankcje)

(2007/C 297/24)

Język postępowania: francuski

Sąd krajowy

Tribunal du travail de Bruxelles

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Nadane Paquay

Strona pozwana: Société d'architectes Hoet + Minne SPRL

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Tribunal du travail de Bruxelles — Wykładnia art. 2 ust. 1,
art. 5 ust. 1 i art. 6 dyrektywy Rady 76/207/EWG z dnia 9
lutego 1976 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady
równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do
zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków
pracy (Dz.U. L 39, str. 40), jak również art. 10 dyrektywy Rady
92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie wprowa-
dzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy
bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które
niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią (Dz.U. L 348,
str. 1) — Zakaz rozwiązywania stosunku pracy — Podjęcie
decyzji o wypowiedzeniu pracownicy umowy o pracę, z uwagi
na ciążę lub urodzenie dziecka, podczas okresu ochrony przewi-
dzianego w dyrektywie, ale jej doręczenie i wykonanie po
upływie tego okresu.

Sentencja

1) Wykładni art. 10 dyrektywy Rady 92/85/EWG z dnia
19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służą-
cych wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia
pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic
karmiących piersią (dziesiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu
art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) należy dokonać w ten
sposób, że zakazuje on nie tylko doręczenia w okresie ochronnym, o

którym mowa w ust. 1 tego artykułu decyzji o zwolnieniu z
powodu ciąży lub urodzenia dziecka, ale także rozpoczęcia działań
przygotowawczych do takiej decyzji przed końcem tego okresu

2) Decyzja o zwolnieniu z powodu ciąży lub urodzenia dziecka jest
sprzeczna z art. 2 ust. 1 i art. 5 ust. 1 dyrektywy Rady
76/207/EWG z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie wprowadzenia
w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie
dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz
warunków pracy, niezależnie od momentu, w którym owa decyzja o
zwolnieniu została doręczona i nawet wtedy, gdy doręczona została
po zakończeniu okresu ochronnego, o którym stanowi art. 10
dyrektywy 92/85. Ponieważ decyzja o zwolnieniu jest sprzeczna
zarówno z art. 10 dyrektywy 92/85 jak i z art. 2 ust. 1 i art. 5
ust. 1 dyrektywy 76/207, środek wybrany przez państwo człon-
kowskie w oparciu o art. 6 tej ostatniej dyrektywy dla ukarania
naruszenia jej postanowień winien być przynajmniej równoważny
środkowi, wprowadzonemu przez prawo krajowe w wykonaniu
art. 10 i 12 dyrektywy 92/85.

(1) Dz.U. C 326 z 31.12.2006.

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 27 września 2007 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu

Hiszpanii

(Sprawa C-465/06) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 2003/98/WE — Ponownego wykorzystywanie
informacji sektora publicznego — Brak transpozycji w wyzna-

czonym terminie)

(2007/C 297/25)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
E. Montaguti et R. Vidal Puig, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii (Przedstawiciel: M. Muñoz
Pérez, pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak
ustanowienia w wyznaczonym terminie przepisów niezbędnych
do zastosowania się do dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie
ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
(Dz.U. L 345, str. 90)
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